Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k zadávací dokumentaci v zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního na dodávky
laboratorního materiálu a chemikálií dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“

Zadavatel:
Název:

Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele:

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo:

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást:

Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti:

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zastupuje:

prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan fakulty, na základě
čl. 50 odst. 1. písm. c. Statutu Univerzity Karlovy ze dne
14. 12. 2016

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_10.html

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Jaroslav Pojar
poštovní adresa: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
telefon:

+420 377 593 445

E-mail:

Jaroslav.Pojar@lfp.cuni.cz

Osoba pověřená zastupováním zadavatele v zadávacím řízení na zavedení dynamického
nákupního systému na základě příkazní smlouvy
Zástupce:

Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa:

Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ :

71467114

Tel.:

+420 377 223 663

e-mail:

kolar@skkol.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce
vyjma zařazení do dynamického nákupního systému, vyloučení účastníka zadávacího řízení,
zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách.
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Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali
o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně
jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti,
vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ,
poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace
dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez
předchozí žádosti.
Dotaz č. 1:

Zda splnění základní způsobilosti dle § 74 a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ lze nahradit - tedy
prokázat Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo zda je požadováno předložit všechny
dokumenty dle § 75 ZZVZ, tedy předložit výpisy z trestních rejstříků, potvrzení příslušných institucí a
čestná prohlášení. V zadávací dokumentaci je pouze zmíněno nahrazení těchto dokumentů
jednotným evropským osvědčením.

Odpověď č. 1:
V souladu s ust. § 228, ZZVZ lze profesní a základní způsobilost nahradit výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, který splňuje podmínky dle ZZVZ.
Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ani
změnu zadávací dokumentace.
Zástupce zadavatele
Mgr. Vladimír Kolář
advokát
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